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Slovo starosty
Ošetření Svatojánské lípy
Památná Svatojánská lípa roste na Křižovnickém
náměstí od roku 1729. Lípa byla vysazena před
Křižovnickým zámkem spolu s dalšími třemi
stejnými stromy, při příležitosti osazení sochy
svatého Jana Nepomuckého v roce jeho svatořečení. Z původních čtyř stromů zůstal do dnešních dnů již jen jeden, byť dva další vydržely až
do počátku devadesátých let, kdy musely být
z důvodu velmi špatného stavu poraženy. I zdraví
naší Svatojánské lípy již bohužel není nejlepší
a strom naléhavě potřebuje odborné ošetření.
V současné době je prostor pod lípou z bezpečnostních důvodů ohrazen, neboť hrozí nebezpečí
ulomení a pádu jedné z velkých větví, která je
dutá. Objednali jsme proto posouzení stavu lípy
u specializované dendrologické firmy, zabývající
se zpracováním znaleckých posudků a návrhy
odborného ošetření takovýchto vzácných
stromů. Z posudku bohužel vyplynulo, že nejen
větve, ale i kmen stromu jsou duté a napadené
dřevokaznými houbami a je proto nutné provést
odborné ošetření stromu, které zajistí jeho stabilizaci, zejména předejití zlomu jeho dutého kmene
a kosterních větví s četnými otevřenými dutinami
a hnilobami dřeva. Konkrétně půjde o zkrácení
dlouhých, těžkých, ke zlomu náchylných větví
z důvodu stabilizace a k celkové obvodové
redukci koruny. Zároveň bude koruna zpevněna
speciální vazbou.
Ošetření Svatojánské lípy by mělo proběhnout, v závislosti na počasí, koncem května nebo
počátkem června. V roce 2029, což je již za 11 let,
se naše památná lípa dožije úctyhodných 300 let,
přejme jí, aby zde rostla i po další generace.

Parkování na zatravněných
krajnicích a jejich údržba
Již vícekrát jsem se setkal s dotazem, zda se smí
parkovat na zatravněném pásu (krajnici) podél
místních komunikací ve městě. Odpověď zní, že

by se na těchto zelených pásech parkovat určitě
nemělo – viz text pana tajemníka Prchala na
jiném místě tohoto Informačního listu. Samozřejmě není cílem hned perzekuovat někoho, ke
komu jednou za čas přijede návštěva a zastaví
mu na travnatém pásu před jeho pozemkem,
takovéto parkování by se však rozhodně nemělo
stát pravidlem.
V souvislosti se zelenými pásy v ulicích města
bych chtěl opět poděkovat těm, kteří se o tyto
pásy starají a před svými pozemky je sekají.
O veřejnou zeleň se v Dobřichovicích starají
technické služby a najaté firmy. Město však
nemá možnost pravidelně udržovat a sekat krajnice podél úplně všech ulic ve městě a stará se
tak přednostně o veřejná prostranství, údržbu
stromů a keřů a velké travnaté plochy, jako je
například louka mezi lávkou a mostem. Chtěl
bych proto poděkovat všem, kteří se starají
kromě svých zahrad i o prostor krajnice před
ploty svých domů. Zároveň bych chtěl poprosit
ty občany, v jejichž silách a možnostech je krajnice před svým pozemkem posekat, či uklidit,
a dosud se o tyto plochy nestarali, aby tak
alespoň občas učinili. Znamená to pro město
opravdu nezanedbatelnou pomoc, které si velmi
vážíme.

Nadcházející stavební akce
v Dobřichovicích
V posledních týdnech byly dokončeny dvě velké
investice, na něž jsme čerpali dotace z fondů
EU a jedna menší stavba, hrazená z rozpočtu
města. Jedná se o rozšíření parkoviště u nádraží
a nový chodník včetně veřejného osvětlení podél
Pražské ulice a položení nového asfaltového
povrchu na konci Jiráskovy ulice. I v létě nás ale
čeká několik dalších stavebních akcí.
Poměrně velkou stavební zakázkou, jejíž realizace by měla proběhnout v nejbližší době, je
nové veřejné osvětlení v centrální části Dobřichovic. Konkrétně se jedná o nové lampy v ulicích
Krátká, v polovině ulic Americké, Březové a Ke

Křížku a v části Francouzské. Tyto ulice, resp.
jejich části, byly několik měsíců zcela bez osvětlení, neboť dosavadní veřejné osvětlení bylo
osazeno na sloupech elektrického vedení, které
bylo v loňském roce přeloženo do zemního kabelového vedení. V uvedených ulicích bude tedy
v průběhu léta osazeno přes 30 nových lamp.
V současné době probíhá výběrové řízení na tuto
stavební zakázku.
V průběhu letních měsíců by měly být opraveny také chodníky na silničním mostě. Konečně
tedy nebude hrozit, že na mostě zakopneme
o jednu z četných boulí, které se na asfaltových
chodnících v průběhu let vytvořily. Stavební
práce na této zakázce provede společnost
Emexkon, která vyhrála výběrové řízení. O přesných termínech stavebních prací, kdy bude
nutno chodníky na mostě uzavřít, vás budeme
v předstihu informovat na webových stránkách
města. Zároveň by měla být provedena oprava
pochozí vrstvy na lávce, která nebyla od zhotovitele z důvodu nekvalitního provedení na podzim
převzata, ani zaplacena.
Během nejbližších týdnů dojde i na každoroční opravy výtluků a prasklin na asfaltovém
povrchu místních komunikací, které jsou ve
správě města. Mezi tyto komunikace však nepatří
ulice Pražská a Tyršova, které jsou ve správě
Středočeského kraje a jsou bohužel rok od roku
v horším stavu. Nutnost jejich celoplošné opravy
pravidelně urguji u vedení Středočeského kraje
a Správy a údržby silnic. Naposledy jsem tak
učinil počátkem letošního dubna a před tím v září
loňského roku. Bohužel v letošním roce pravděpodobně proběhnou pouze nejnutnější opravy
výtluků na zmíněných komunikacích a na celkovou opravu si budeme muset počkat.
Další stavbou, která proběhne v letních měsících, kterou však většina z nás patrně ani nepostřehne, je rekonstrukce kuchyně v naší mateřské
škole. Konkrétně se jedná o instalaci nové vzduchotechniky, což bude znamenat výrazné zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnankyně
školní kuchyně.
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Směrnice města k zadávání
zakázek malého rozsahu
Krátce poté, co jsem v tomto periodiku upozornila na to, že nový pořizovatel územního
plánu nebyl vybrán podle postupu uvedeném
ve směrnici města Dobřichovice (směrnice č.
1/2016 upravující postup pro zadávání zakázek
malého rozsahu), se v zápise z rady města
objevila informace, že směrnice je neplatná
z důvodu platnosti nového zákona o zadávání
veřejných zakázek.

Principy uvedené ve zrušeném zákoně jsou
ale s jejich podobou v novém zákoně prakticky totožné. Stará směrnice je v tomto ohledu
v souladu s aktuálně platným zákonem. Rada
města se 18. 4. 2017 sice zavázala připravovat
novou směrnici, ale ta dosud nebyla schválena.
Zakázky malého rozsahu jsou takové, kde je
předpokládaná cena veřejné zakázky u stavebních prací do 6 mil. Kč a u veřejných zakázek na
služby či dodávky do 2 mil. Kč. Nyní již neplatná
směrnice rozdělovala smysluplně tyto zakázky do
3 kategorií podle výše, u stavebních prací to byla
kategorie ve výši do 300 0000 Kč, do 1 mil. Kč a do

Obrázek na titulní straně: Běžci dobřichovického půlmaratonu u zámku. Foto Hynek Moravec.
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6 mil. Kč. Pro zakázky na dodávky a služby byly
limity nižší (do 50 tis., do 300 tis. a nad 300 tis.).
Pro tyto kategorie byl stanoven konkrétní postup
pro výběr dodavatele.
Nejednalo se o nic složitého: v případě
zakázky do 300 tis. u stavebních prací Kč bylo
možné zadat zakázku přímo, nebo si vyžádat
více nabídek či použít e-aukci. U zakázky na stavební práce do 1 mil. byla ve směrnici uvedena
povinnost vyzvat min. 3 zájemce pro předložení
nabídky případně zveřejnit zakázku na internetových stránkách města. A u stavebních prací
nad 1 mil. Kč do 6 mil. (u dodávek a služeb nad
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300 tis. do 2 mil.) Kč bylo nutné zpracovat podmínky zakázky, vyzvat minimálně 3 dodavatele
a zveřejnit text výzvy k předkládání nabídek na
webových stránkách města se lhůtou pro podání
nabídek minimálně 7 dní. Nabídky poté hodnotila tříčlenná komise, která vypracovala zprávu
jako podklad pro Radu města.
Z výše uvedeného shrnutí je zřejmé, že se
nejednalo o nijak výjimečný či administrativně
náročný proces, ale naopak o postup, který je
logický a přiměřený výši zakázky. Nerozumím
proto tomu, proč byla tato směrnice radou města
zatím bez náhrady zrušena, resp. prohlášena za
neplatnou.
V případě, že je směrnice zrušená, stále
zůstává pro zakázky malého rozsahu zákonný
požadavek na dodržení zásady transparentnosti
(stanovení kritérií výběru a jasného postupu pro
výběr dodavatele), rovného zacházení (stejné
podmínky pro všechny potenciální dodavatele),
zákazu diskriminace (nesmí být zvýhodněn nebo
znevýhodněn jeden zájemce oproti ostatním)
a zásady přiměřenosti (stanovení přiměřených
požadavků ve vztahu k předmětu VZ).
Rada města již několikrát v poslední době
rozhodla o zadání zakázky přímým oslovením, jedná se například o výběr o pořizovatele
územního plánu, výběr pořizovatele i zpracovatele změny regulačního plánu (odůvodněním
je znalost situace a nedostatek zájmu o tuto
činnost) a o zakázku na opravu ulice Jiráskova
s předpokládanou cenou 350 tis. Kč (odůvodněním jsou vysoutěžené jednotkové ceny z předchozí zakázky a přítomnost těžké techniky firmy
v obci).
Někdy se zdají důvody logické a možnost
udělit výjimku ze Směrnice by Rada asi mít měla,
někdy dle mého názoru však odůvodnění úplně
přesvědčivá nejsou (výběr pořizovatele ÚP/
změny RP). Přímé zadávání by se ale rozhodně
nemělo stát pravidlem. Nyní jsme v situaci, kdy
žádná platná směrnice problematiku neupravuje a není tedy úplně jasné, jak úřad při výběru
postupuje.
Obecní úřad sice nemá povinnost mít směrnici upravující postup pro zakázky malého
rozsahu zpracovanou, nicméně se domnívám,
že je to v současnosti standardní předpis pro

hospodárný, efektivní a účelný výkon státní
správy. I když může někomu připadat upravování
postupu pro zakázky malého rozsahu jako příliš
svazující či administrativně náročné, já se domnívám, že má řadu výhod. Pro úřad (tj. zadavatele) jde zejména o ulehčení postupů díky jejich
sjednocení a pro zájemce o zakázku znamená
předvídatelnost, jakým postupem bude úřad
postupovat při výběru nabídek a podle jakých
kritérií je bude hodnotit.
Proto se domnívám, že by se postup měl
prozatím řídit původní směrnicí a zároveň by
měl úřad směrnici k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu znovu zpracovat, jak se ostatně
zavázala i stávající koalice ve své koaliční
dohodě.
Zdeňka Klimková, zastupitelka za FOD

Reakce na článek „Směrnice
města k zadávání zakázek
malého rozsahu“
Rád bych se krátce vyjádřil k článku „Směrnice
města k zadávání zakázek malého rozsahu“ od
Zdeňky Klimkové, z něhož si v podtextu může
čtenář učinit dojem, že rada města překračuje
své pravomoci, případně že se chová nehospodárně. Vůči tomu bych se chtěl důrazně
ohradit.
V článku je zmíněno několik zakázek, z nichž
z pohledu finančních nákladů ty větší tvoří
výběr pořizovatele územního plánu a zakázka
na opravu konce ulice Jiráskova. O výběru pořizovatele územního plánu psal obsáhlý článek
do Informačního listu v květnu 2017 Filip Kándl,
nebudu proto toto téma opakovat a zaměřím se
na zakázku na opravu konce Jiráskovy ulice.
O opravu konce této ulice, která byla až
do nynějška bez zpevněného povrchu, žádali
občané, kteří tam bydlí, již několik let. Nápad,
provést opravu konce této ulice nyní, vznikl
po výběrovém řízení na rozšíření parkoviště
u nádraží, kde vítězná firma Raeder&Falge
nabídla o poznání nižší cenu ve srovnání s ostatními firmami, které se účastnily výběrového
řízení. Po zahájení stavby se navíc ukázalo,
že i kvalita práce této firmy je velmi dobrá. Na

základě toho vznikl nápad vyzvat tuto firmu, aby
podala nabídku na opravu konce Jiráskovy ulice,
kdy by se využilo skutečnosti, že v Dobřichovicích bude mít všechnu potřebnou techniku.
Podmínkou bylo, aby byly dodrženy jednotkové ceny z výběrového řízení na parkoviště
u nádraží. Lze totiž konstatovat, že zde platí pravidlo, že čím větší stavba, tím bývají jednotkové
ceny (v tomto případě cena na metr čtvereční
asfaltové plochy) nižší. Nám se tedy podařilo
využít nízkých jednotkových cen z velké stavby
parkoviště i pro relativně malou stavbu v Jiráskově.
Před tím, než jsme však mohli firmu Raeder&Falge poptat, museli jsme nechat zpracovat jednoduchý projekt na tuto opravu,
na základě kterého pak tato firma předložila
cenovou nabídku. Projekt jsme měli k dispozici téměř na poslední chvíli, pokud by byl
odevzdán o něco později, měla by již spol.
Raeder&Falge odvezenu techniku, potřebnou
k asfaltování. A proč to všechno takto podrobně
popisuji? Pokud bychom totiž postupovali dle
zmíněné, již neplatné směrnice o zakázkách
malého rozsahu, museli bychom oslovit několik
firem, nechat jim patřičnou lhůtu na zpracování
nabídek, ty pak vyhodnotit, případně poskytnout lhůtu na odvolání, což by znamenalo další
zdržení a bylo by pak téměř jisté, že firma stavějící parkoviště u nádraží, by již byla se svou technikou pryč z Dobřichovic a zakázku by vyhrála
firma jiná. Ta by musela přivézt těžkou techniku
a zařídit staveniště. Náklady na zařízení staveniště a přivezení techniky (jako jsou finišery,
válce, nákladní auta) přitom dosahují výše až
několika desítek tisíc Kč, které jsme v případě
spol. Raeder&Falge ušetřili, protože potřebnou
techniku i zařízení staveniště již měla v Dobřichovicích. Jinými slovy, pokud bychom postupovali v souladu se zmiňovanou, již neplatnou
směrnicí, mohlo by se velmi snadno stát, že
konec Jiráskovy by byl opraven jinou firmou,
později a určitě za vyšší cenu. Ptám se, zda je
toto cílem? Forma nemá vítězit nad obsahem –
tedy nad maximální možnou efektivitou vynakládání veřejných prostředků. A to je cílem,
který stále sledujeme.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
Sběr a odvoz nebezpečného
odpadu
Připomínáme, že termín svozu nebezpečného
odpadu je v sobotu dne 16. června 2018. Další
termíny budou 8. září a 10. listopadu.
Kontejner bude přistaven jako obvykle:
od 9.00 do 10.00 hod. u nádraží v ulici Tyršově;
od 10.00 do 11.00 hod. před městským úřadem
v ulici Vítově;
od 11.00 do 12.00 hod. před budovou MŠ v ulici
Březové – Francouzská;
od 12.00 do 13.00 hod. u recyklačního dvora na
ulici 5. května.

Za odložení vašeho nebezpečného odpadu
do kontejneru nebudete osádce vozu nic platit,
protože náklady jsou pokryty poplatkem za
odpad, který jste jistě již uhradili.
Nebezpečným odpadem jsou staré barvy
a jejich zbytky, ředidla, staré štětce, hadry od
barev, oleje, filtry z aut, autobaterie, nespotřebované prostředky na ochranu rostlin, nespotřebované fotochemikálie, zářivky a výbojky, veškeré
monočlánky a podobné suché baterie a další
nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad nepatří do popelnice!
Musí se odborně recyklovat nebo ukládat na speciálně zabezpečenou skládku, aby neohrožoval
naše životní prostředí.
pp

Bioodpad
Děkujeme všem zájemcům, kteří se zapojili do
sběru bioodpadu. Věříme, že se postupně přidají
i další, což by mělo přinést prospěch městské
pokladně, protože za nevytříděný odpad platíme
poměrně velké částky.
Noví zájemci jsou stále vítáni. Stačí se přihlásit v podatelně městského úřadu nebo na adrese
podatelna@dobrichovice.cz. Městský úřad je
připraven zajistit pořízení nádob na bioodpad.
Menší nádoby 120 l máme stále k dispozici, větší
240 l dokupujeme. Nové nádoby už nemohou
být za původní cenu, protože dnes již platíme
i za dovoz, ale i tak přijde nákup prostřednictvím
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města na nižší cenu, protože dopravné se rozpočítává.
Z provozních důvodů nemůže už město
zajistit dovoz nádoby až k vám domů, snad
s výjimkou méně pohyblivých seniorů nebo
zdravotně postižených osob. Nádoby jsou však
nové, čisté a snadno se vejdou i do osobního
vozu.
Samozřejmě si můžete pořídit nádobu i sami
a na našem úřadu jen požádat o zařazení do evidence a vydání kontrolní nálepky. Za samotný
svoz, který byl poprvé v pondělí odpoledne 7/5
a bude následovat každých čtrnáct dní (tzn.
příště 21/5), se nic navíc neplatí.
pp

Ohleduplnost a zeleň
Zeleň kolem nás je významným prvkem, který
zpříjemňuje naše životy. Většina občanů si to uvědomuje a snaží se být k trávnatým plochám, květinové výzdobě, keřům a stromům ohleduplná.
Jsou však momenty, kdy osobní zájmy vítězí
nad jakoukoli ohleduplností. Město v nedávných
dnech provedlo opravy některých zelených pásů
kolem ulic, ale dříve, než jsme na to stihli upozornit v tomto listu, už byly tyto pásy opět zdevastované a rozježděné bezohlednými motoristy.
Práce musely začít znovu! Chceme proto upozornit, že travnaté pásy kolem ulic a silnic jsou

součástí komunikace a ze zákona je zakázáno na
ně vjíždět nebo na nich parkovat. Vlastníci nemovitostí jsou povinni parkovat na svém pozemku
(pokud nemají vybudované parkovací zálivy)
a návštěvníci mohou parkovat pouze na zpevněných plochách.
Pokud chceme mít kolem sebe hezké prostředí, musíme se snažit být ohleduplní i k travnatým pásům kolem vozovek, i když to pro nás
nemusí být vždy to úplně nejpohodlnější.
Město se bude i nadále snažit obnovovat
a udržovat zelené pásy komunikací, ale současně
bychom měli upozornit, že podobný přestupek
může městská policie pokutovat!
pp

Domácí zpravodajství
Pilates v Dobřichovicích
V sobotu 12. května 2018 se od 9.30 do 12 hodin
konal v malém sále TJ Sokola Dobřichovice
speciální seminář Pilates opět pod vedením
Mgr. Aleny Špalkové, lektorky skupinových
lekcí a osobní trenérky PILATES Clinic Method
z pohybového centra IQ Pohyb Praha 5.
Letošní cvičení se skládalo ze dvou lekcí.
První byla zaměřena na oblasti ramenního pletence a hrudního koše. Druhá lekce byla cílena na
svalové struktury pánve a dolních končetin.
Tělocvična byla plná cvičících žen různého
věku. Vše bylo velmi jasně vysvětleno, ukázáno,
takže všechny účastnice
můžou i samy cvičit doma pro své zdravé
tělo. Děkuji cvičitelce paní Joaně Matějkové za
organizaci celého semináře. Doufáme, že si ve
svém nabitém programu udělá paní Alena čas na
Dobřichovice, a na podzim si s ní zase zacvičíme.
IN

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zúčastnili jsme se přehlídky
prezentací Křížem krážem
naším krajem
Co si pod tím představit?
Všenorská základní škola letos pořádala už 5.
ročník nesoutěžní přehlídky, které se v pátek 27.
dubna zúčastnily i dvě žákyně naší školy.
Předem si připravily powerpointovou prezentaci podle zadaných kritérií, letos na téma související se stoletým trváním samostatného státu, a s
ní seznámily plný sál posluchačů.
Zní to celkem jednoduše, ale holky musely
vyhledat a roztřídit materiál, vytvořit prezentaci
a doplnit ji průvodním slovem. Potom si nacvičily
vystoupení, což znamená vyřešit mnoho drobností: především co říkat, jak se střídat, kdy ve
správný okamžik posunout prezentaci, ale také
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Přišli jsme, závodili a opět
zvítězili!

Záběr ze semináře cvičení Pilates
jak se tvářit a obléknout. Obtížné bylo vyrovnat
se s trémou před vystoupením – sál všenorské
knihovny byl diváky nacpaný k prasknutí. Martina
a Nicole všechno zvládly na jedničku. Vy se
můžete podívat na program setkání a fotky z jeho
průběhu na www.zsdobrichovice.cz, ale také na
prezentace, které budou dostupné na webových
stránkách všenorské knihovny.
Jana Klimtová

Žákyně 7. A třídy Martina Kolaříková a Nicole
Ther na přehlídce prezentací ve Všenorech.

Ve čtvrtek 10. května 2018 jsme se zúčastnili
okresního kola atletických závodů v Rudné. Naše
17členné družstvo sestavené z žáků a žákyň 5. –
7. tříd vstupovalo na slavnostní zahájení se smíšenými pocity, převládaly obavy a nervozita ze
soupeřů dalších třinácti škol. Hned v první disciplíně jsme slavili úspěchy v individuálních výkonech. V běhu na 60 m se Katka Solničková a Klára
Zbožínková probojovaly do finálové čtveřice
a doběhly si pro zlatou a bronzovou medaili. Luka
Ward ve vytrvalostním běhu vybojoval 2. místo,
Katka Solničková v běhu na 600 m pak 3. místo.
Také v technických disciplínách jsme byli úspěšní –
Martina Kolaříková obsadila 2. místo v hodu, Adéla
Nečesaná 3. místo ve skoku vysokém. Ve štafetě
na 4 x 60 m si dívky díky bezchybným předávkám
suverénně doběhly pro zlato, kluci získali stříbro.
Družstvo chlapců celkově obsadilo 3. místo,
ale dívky vyhrály zlato a postupují do krajského
kola, které se bude konat 22. 5. 2018 v Kolíně.
Ani starší žáci a žákyně se nenechali zahanbit
a pokračovali v zisku dalších a dalších medailí.
Nejvíce úspěšný byl běh na 60 m, Ondra Lenghart
si doběhl pro zlato, Samuel Calda pro bronz.
Velkou podívanou byl finálový běh dívek na 60 m,
ve kterém Vendula Plazzerová vyhrála a porazila
favoritku soutěže – dceru desetibojaře Dvořáka.
Ve skoku dalekém jsme získali bronz zásluhou
Kláry Novotné a stříbro díky Hance Pavlové.
Závěr soutěže patřil naší nejoblíbenější disciplíně
– štafetě 4 x 60 m a družstvo chlapců i děvčat
obsadilo 1. místo. Celkově se umístili starší žáci
i žákyně na krásném 2. místě.
Dodatečně bude Kláře Novotné poslaná stříbrná medaile v běhu na 60 m. V rozbězích měla
druhý nejlepší čas, ale zapomněli ji nominovat do
finálového běhu.
Všichni nadšeně nasávali atmosféru závodů
a úspěchů (při zpáteční cestě nadšeně cinkali
medailemi) a těší se na další sportovní zážitky.
Mám ohromnou radost, když vidím 35 žáků naší
školy a všichni mají na krku minimálně jednu
medaili. Všem závodníkům děkuji za úžasnou
reprezentaci školy, jste skvělí.
Lenka Košťálová
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Mladší i starší žáci a žákyně si na atletických závodech Poháru rozhlasu opět užili medailové žně.

Rychlá rota DoDo si
vybojovala 3. místo na
Dračích lodích

Družstvo Rychlá rota Do-Do

Plavu, plaveš, plaveme …
Od září 2018 byla Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy zařazena výuka plavání do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V praxi to znamená, že žáci na prvním
stupni musí splnit 40 hodin plaveckého výcviku.
Cílem je, aby se žáci adaptovali na vodní prostředí, naučili se dodržování hygieny plavání a v
souladu s individuálními předpoklady zvládali
základní plavecké dovednosti vybranou plaveckou techniku. Musí také zvládnout prvky sebezáchrany a bezpečnosti.
Letošní plavecký výcvik probíhal poprvé
v bazénu Wellness Dobřichovice a mnohým
dětem dodal odvahy vyzkoušet spoustu
nových věcí spojených s plaveckými dovednostmi. Bazén je 12 m dlouhý a 5,5 m široký
s hloubkou 1,2 – 1 ,4 metru, takže se v něm
děti cítí bezpečně. Velmi příjemná je pro
malé plavce zejména teplota vody 30 – 31° C
a vzduchu 30°C, takže zde dětem proti velkým
bazénům není zima. Díky tomu, že je bazén
využíván také pro miminkovské plavání, je
kvalita vody na velmi vysoké úrovni. Pro dezin-

fekci vody se používá UV lampa, takže nemusí
být použito tolik chloru a každé dvě hodiny se
vymění veškerá voda v bazénu a to při udržení
stejné teploty vody.
Plavecký výcvik probíhá velmi intenzivně
také díky maximálnímu počtu 8 dětí na lektorku.
Instruktorky jsou s dětmi ve vodě, osobně jim
předvádějí daný plavecký úkon, dle potřeby děti
přidržují nebo opravují daný pohyb při plavání.
Plavecký výcvik je tímto pro děti intenzivnější
a efektivnější. Děti z každé třídy byly dle plaveckých schopností rozděleny do 3 skupin. V bazénu
bylo vždy maximálně 15 dětí rozdělených mezi
dvě lektorky. Malí plavci se v rámci výcviku naučili
při dýchání do vody potápět hlavu, překonali
strach při skocích do bazénu, osvojili si základní
plavecké styly a dováděli při vodních hrách jako
rybičky.
Velký dík patří paní Radce Alexy, ředitelce
Střediska volného času Dobřichovický domek,
která plavání pro školy a školky zde v Dobřichovicích organizuje a samozřejmě také lektorkám
Daniele Čermákové a Lucii Havlíčkové.
To, jak se dětem plavání líbilo, vyjádřili básničkou …
Petra Mejstříková Sulková

V sobotu 5. května 2018 probíhaly v Dobřichovicích za mlýnem závody Dračích lodí. SVČ Dobřichovický domek se závodů již po několikáté
zúčastnil svým týmem Rychlá rota DoDo. Sice
jsme si na začátku závodu několikrát od pořadatelů vyslechli poznámky stylu “Rychlá rota
DoDo se rychle doloudá do své dračí lodě” nebo
“Rychlá rota DoDo opravdu rychle ztratila pádlo,
takže si ho rychle sežene, nebo dodělá doma”, ale
nakonec se Rychlá rota DoDo ze 14 týmů „doloudala“ do cíle jako třetí! Gratuluji! Atmosféra byla
báječná a poslední dvě plavby, tedy semifinále
a finále, byly také velmi napínavé. Nechtěla bych
být v pozici rozhodčích, protože v semifinále byl
rozdíl mezi prvním, druhým a třetím místem vždy
pouze 1 setina sekundy. Vítězné družstvo Klub
týraných mužů měl čas 01:23.430, Rychlá rota
Dodo 01:23.440 a Makrely 01:23.450, následované Sokoly z Letů s časem 01:23.580.
Ve finále lehce ujel první tým FreschKruháč
s časem 01:21.650, následován Hokejisty Solopisky 01:26.450 a o 3 setiny sekundy v těsném
závěsu Rychlá rota DoDo s časem 01:26.480 si
připádlovala pro třetí místo.
Děkuji za Dobřichovický domek všem zúčastněným kamarádům a tatínkům našich dětí
a pevně věřím, že se v příštím roce sejde stejně
skvělý a rychlý tým Rychlá rota Dodo a budeme
mít vítr v zádech.
Radka Alexy, www.dobrichovickydomek.cz

Vernisáž a výstava Arteradky
V neděli 22. dubna 2018 od 16 hod proběhl na
zámku a nádvoří v Dobřichovicích již 8. ročník
vernisáže ateliéru ArteRadky při SVČ Dobřichovický domek.
Kroužek ArteRadky je věkově neomezený, ale
většina účastníků je ve věku od 3-16 let. Kurzy
navštěvuje zhruba 120 dětí zde v Dobřichovicích
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Děti z výtvarného kroužku Arteradky vytvořily stovky kreseb, ale i dalších artefaktů
a částečně také ve Všenorech. Letošní celoroční
téma dětské tvorby bylo “Hledání býka” dle knihy
Deset obrazů ztracení býka z čínského textu
z 12. století. Děti zpracovávaly toto téma pomocí
hledání svého bytí skrze proměny tváře a využívali k tomu různé techniky, např. suchý pastel, olej
na plátno, koláž, keramiku a další.
Vernisáž byla obohacena krásným programem. Vystoupil zde dětský soubor Kukadýlko
s autorským představením Proměna, dále mladý
tanečník a ilustrátor Kristián Mensa a celé odpoledne doprovázela hudba skupiny Leamon.
Radka Alexy, www.dobrichovickydomek.cz

Vernisáž výstavy Arteradky
Výtvarnice Radka Charapovová letos připravila
na zámku se svým kolektivem velkou a pestrou
výstavu žáků, kteří navštěvují její kurzy Arteradky.

Celé obsáhlé výstavě předcházela 22. dubna
vernisáž na nádvoří zámku, a to za překrásného
slunečního počasí. O letošním mytologickým
námětu výstavy „Hledání býka“ poutavě hovořil
jeden z žáků Arteradky, na jehož úvodní slova
navázalo autorské představení Proměna dětského
divadelního souboru Kukadýlko v režii Lucie Kukulové. Rytmikou doplňoval představení František
Kukula. Velkým zážitkem byl mistr v break-dance,
mladý student Kristian Mensa. Ten společně se
svým mladším bratrem předvedli experimentální
představení. Po tomto zážitku si lidé mohli projít
celou obsáhlou výstavu dětských uměleckých
děl. Nádvořím zněla živá hudba v podání skupiny
Leamon. Skupina je známá zejména z klubových
scén a věnuje se ambient-pop žánru.
Město Dobřichovice pro tuto výstavu poskytlo
prostory velkého zámeckého sálu, sklepní prostory a zámeckou vinárnu, v které realizátoři
výstavy vytvořili tajemná a mystická zákoutí, kam

umístili většinou dětské plastiky. Návštěvníky
výstavy nadchly zejména originálně zpracované
práce z použité elektroniky. Mnohé z nich barvitě
svítily a problikávaly.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na několikadenních přípravách této výstavy, dále rodičům
za vynikající občerstvení a všem umělcům, kteří
zde vystupovali a zanechali v nás krásný umělecký zážitek. A největší dík všem dětem a Radce.
Z prací je vidět, že děti mají velkou fantazii
a nebojí se vyjádřit své pocity.
Andrea Kudrnová

Zápis do školičky Lumek
v Dobřichovicích
Školičku Lumek najdete v příjemném prostředí
Dobřichovického domku. Kapacita školičky je
malá, pohybuje se do 12 dětí na den a při tomto
počtu se o ně starají dvě vychovatelky. Mají tedy
čas se dětem individuálně věnovat a připravovat
pro ně program odpovídající jejich věku.
Do naší školičky Lumek se můžete zapisovat
průběžně tak, jak potřebujete, pokud jsou u nás
volná místa. Školička Lumek nepořádá zápis
v jeden den. Pokud zvažujete, že byste k nám
chodili, určitě je dobré přijít se k nám podívat.
Zveme Vás „na kukandu“. Uvidíte, jak to u nás
chodí. Stačí, když předem zavoláte a domluvíte
se, kdy je možné se k nám přijít podívat.
Tým vychovatelek školičky Lumek a Renáta Bartoníčková, www.ilumen.cz, info.lumen@seznam.cz

Zajímavosti
Porta 2018 se koná již po
jedenácté v Řevnicích
Tradičně poslední víkend před prázdninami
29. června až 1. července představí Porta již po
dvaapadesáté pestrý program naší tuzemské folk
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a country scény. Zároveň tím oslaví jedenácté
výročí v Řevnicích a představí opět skvělý
program i se vzpomínkou na Wabiho Daňka.
Připraveny jsou opět dvě soutěžní scény
a chystá se i portovní Open scéna.
Porta představí návštěvníkům Lesního
divadla klasiku, kterou představují Robert Křesťan

a Druhá tráva, Roman Horký a Kamelot, Jaroslav
Samson Lenk, Ivan Hlas, Pavel Žalman Lohonka,
Jitka Vrbová, Schovanky, Lady Birds nebo Vokobere, ale budou zde také představitelé nové
portovní éry a tedy někteří z vítězů posledních
ročníků, Aleš Petržela, Přístav, Matěj Rak a Franta
Vlček, Sunny Side a Petr Šušor – Drumcircle
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V Řevnicích vystoupí i Robert Křesťan
Nečekaným hostem bude jistě skupina Jelen,
která se Porty zúčastní poprvé.
Finále interpretační i autorské soutěže bude
probíhat v pátek a v sobotu a vítěze určí odborná
porota. Na rozdíl od loňska proběhne autorská
porta přímo na finálové scéně. Do letošní Porty
se v oblastních kolech přihlásilo opět kolem 250
skupin a interpretů, řevnického finále se zúčastní
14 vítězů oblastních kol a další dva, kteří zvítězí
v semifinále. Vítěz si z Řevnic odnese samozřejmě
sošku Porty ale i další ocenění odborné poroty
i partnerů Porty.
V neděli 1. července se dozvíme výsledky
soutěže a na závěr zavzpomínáme na Wabiho
Daňka, kterému vzdají hold Věra Martinová, Pavel
Žalman Lohonka, Vojta Kiďák Tomáško nebo trio
Vokobere.
Záštitu nad festivalem převzalo Ministerstvo
kultury a hejtmanka středočeského kraje.
Informace najdete na www.porta-festival.cz
nebo na www.eportyr.cz. K dispozici je také facebooku www.facebook.com/porta.revnice/
Jiří Vondráček

Food festival Všechny chutě
světa
Již tradičně se 16. června uskuteční na zámku
v Dobřichovicích 6. ročník food festivalu „Všechny
chutě světa“. Atmosféra festivalu je vždy velice
příjemná a to nejen díky lokalitě ale i návštěvníkům, kteří nikam nespěchají a tráví zde často
i celý den. I tento rok bude z čeho vybírat, budete
moci ochutnat šťavnatý gruzínský šašlik, vietnamskou bun cha, bretaňské palačinky, mexické
quesadilla, španělskou paellu, japonské sushi,
ruské pirohy, americké hamburgery, africkou
samosu, malajskou laksu a další. Aby se vám
lépe trávilo, je pro vás a vaše děti připraven
adrenalinový park, kde si budete moci vyzkoušet obří trampolíny, lezeckou stěnu, houpačku
z mostu, nebo se pokusit zkrotit divokého býka.
O hudební program se postará skupina Romba
hrající balkánskou dechovku a v podobně temperamentním duchu budou následovat kubánské
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rytmy. Uvidíte tradiční indické tance, skvěle
sehrané vystoupení mažoretek, pro nejmenší
jsou připravena dvě divadelní vystoupení.
Těšíme se na Vás 16. června od 10.00 do 20.00
hod. na zámku v Dobřichovicích. Vstupné 100 Kč,
invalidé a děti do 10 let zdarma. Více informací
naleznete na webu www.foodevent.cz, www.
vsechnychute.cz nebo na facebooku Všechny chutě
světa www.facebook.com/vsechnychutesveta

Semináře a léčebný program
v Centru komplexní péče
Dobřichovice
Pro odborníky z řad fyzioterapeutů, lékařů
a dalších zdravotnických pracovníků je připraven seminář Novinky z radiologie s MUDr. Petrou
Steyerovou. V pátek 1. června v odpoledních
hodinách vás MUDr. Steyerová seznámí s indikacemi a přínosem jednotlivých zobrazovacích
metod a jejich využitím v muskuloskeletální
medicíně. Pro prohloubení sebepoznání přijďte
na workshop Feldenkraisovy® metody, který se
koná první červnový víkend. V sobotu 2. 6. na
téma Pánev, centrum síly. V neděli 3. 6. na téma
často opomíjené, ale velmi důležité oblasti: Šíje,

čelist, ramena. Workshop Čchi-kung pro ženy
pořádáme v neděli 17. 6. Je zaměřen na téma
menstruačního cyklu a je vhodný pro ženy, které
cyklus mají i pro ty, kterým již cyklus skončil, či
ho potřebují oživit. Lektorka cvičení a fyzioterapeutka Bc. Petra Arcimovičová studovala certifikovaný systém „Čchi-kung zářícího lotosu“
u zakladatelky D. Lee. Máme poslední volná místa
na srpnový léčebný program „Aby tělo nebolelo“.
Program je vhodný pro všechny, kteří mají obtíže
pohybového systému a mají zájem o své zdraví.
Program je sestaven z kombinace individuálních
i skupinových terapií, je veden zkušenými fyzioterapeuty i je věnována dostatečná pozornost
relaxaci a odpočinku.
Více informací na www.ckp-dobrichovice.cz.
Hana Šmejkalová

Bylinky pro ženy * Živá
a krásná v Dobřichovicích
Srdečně Vás zveme na prožitkový kurz s Magdalénou Dobromilou Staňkovou, zkušenou bylinkářkou, autorkou knížky Bylinky pro děti a maminky.
Součástí setkání bude procházka s rozpoznáním bylinek, omlazující elixír a večeře ochucená

čerstvými bylinkami. Získáte praktické tipy pro
sběr a zpracování, znalosti o bylinkách pro zdraví,
krásu a potěšení, pro vaši rodinu a domácnost.
Magdaléna je zkušenou maminkou tří dětí a s
humorem sdílí recepty i své životní příběhy. Ve
čtvrtek 14. června od 18 hodin na louce u Centra
komplexní péče na konci ul. Na Vyhlídce, s variantou uvnitř pro chladnější počasí. Doporučujeme včasnou rezervaci místa. Více podrobností
o oblíbeném kurzu v cyklu Živá a krásná najdete
na www.zivaradost.cz.
YK

Festival umění pohybu
Poslední předprázdninovou sobotu 23. června
se můžete těšit na nový Festival umění pohybu
v Letech. Spojení pohybu s hudbou a kulturou
bude netradiční oslavou nejdelšího dne v roce.
Vystoupí místní zájmové a profesionálníspolky,
které se věnují pohybu a jeho formě v umění.
Skvělá příležitost vyzkoušet si společnou taneční
variaci a zatančit si v krátké lekci „latino“ pod
širým nebem. Informace najdete na www.festival-up.cz nebo na facebooku.
Eliška Lechnerová

Sport

Dobřichovická děvčata s trofejemi

Volejbal v květnu a v červnu
Prvoligová sezóna už skoro před dvěma měsíci
skončila, pro naše Áčka mužů i žen velmi úspěšně
– obě naše družstva obsadila ve své soutěži
druhé místo. Také krajský přebor mužů 1. třídy
se už dohrál; naše Béčko „se spokojilo“ s místem
šestým. Na antukových hřištích pokračuje v jarní
části krajského přeboru 2. třídy už jen naše
ženské Béčko. V úvodních dvou utkáních naše
děvčata hrála doma 5. května s Lysou nad Labem
– v prvním zápase prohrála 3:1, ve druhém zví-
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tězila 3:2. O týden později hrála s podobným
výsledkem (výhra 3:2 a prohra 3:1) v Čelákovicích.
V tabulce jsou zatím na čtvrtém místě; doma
budou hrát už jen 19. května s Roztoky a o den
později s Odolenou Vodou. (Utkání s Odolenou
Vodou bylo z původního data 2. června, které je
uvedeno v letním Kukátku, přeloženo na neděli
20. května.)
Volejbalové kurty budou v červnu patřit
dětem a seniorkám. Nejprve proběhne dětský
turnaj v minivolejbalu, a to již v sobotu 9. června.
Ve dnech 16. a 17. června bude následovat
přebor republiky ve volejbale seniorek, kterého

se zúčastní nejlepší ženská seniorská družstva
(včetně dobřichovického). Poslední červnovou
akcí je tradiční Memoriál Lídy Gemperlové, který
se uskuteční v sobotu 23. června. Přijďte naše nejmladší i ty poněkud starší povzbudit!
HgS

Minivolejbal
Kromě velkého volejbalu hrají děti minivolejbal.
Je to hra o třech hráčích a i zde zaznamenaly
dobřichovické děti úspěchy.
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Na XVI. Všesokolský slet 2018 vás zvou dobřichovické cvičenky skladby Siluety
Ve finále krajského poháru barevného minivolejbalu v Kolíně dne 8. května to bylo třetí místo
Kláry Zbožínkové, Martiny Kučerové a Anny Knajflové. O týden později na Velké ceně Prahy byly
holky dokonce druhé.

Pozvánka na XVI. Všesokolský
slet
Letošní „osmičkový“ rok je i rokem konání XVI.
Všesokolského sletu, na který vás tímto zveme.
Vystoupení hromadných skladeb proběhnou
ve dnech 5. – 6. 7. 2018 v pražském Edenu.
Vstupenky jsou již v prodeji přes Ticketportál.
Vystoupení budou dvě: čtvrteční večerní od
21 hodin za scénického osvětlení a páteční
odpolední od 14 hodin. TJ Sokol Dobřichovice
se aktivně zapojil do nácviku skladeb Siluety
a Cirkus (společně s černošickými dětmi).
Skladbu s obručemi pro dorostenky a mladší
ženy Siluety nakonec nacvičuje více žen, než se
vejde na edenské značky, takže budeme cvičit
ve dvou garniturách. Na nás Dobřichovandy
připadlo večerní vystoupení. Zato umístění na
ploše stadionu jsme dostaly hodně „na ráně“.
Cvičíme totiž hned ve 3. a 4. řadě před hlavní tribunou, společně s dalšími jednotami naší župy
Jungmannovy – Komárovem, Dobříší, Příbramí
a Horoměřicemi. Starší žactvo s Cirkusem bude

Nejmenší tenisté Dobřichovic

Divizní tým Dobřichovic je na čele divizní soutěže
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cvičit oba dva sletové dny a naši mají skvělé
místo v 10. až 12. řadě uprostřed před hlavní
tribunou.
Pokud budete v červenci na dovolené, můžete
navštívit malé župní slety. Ten první se bude
konat v sobotu 9. 6. v Komárově u Hořovic za naši
župu Jungmannovu, druhý pak 16. 6. ve Voticích,
kde se Siluetami hostujeme na župním sletu
župy Podblanické. Děti zase 16. 6. cvičí v Plzni ve
skladbě Cirkus na oblastním župním sletu župy
Plzeňské. Hlavní sletový program můžete také jak
ve čtvrtek 5. června, tak i v pátek 6. června 2018
sledovat i z pohodlí domova, neboť bude celý
přenášen Českou televizí.
Za omlazený sletový dobřichovický tým Siluet vás
zvou Jana Maxová a Irena Nolová

Týmy F. H. TK Dobřichovice
Jarní tenisová sezóna 2018 je na svém začátku, ale
již se dostavily první úspěchy. Divizní tým dospělých si v prvních dvou kolech hladce poradil se
svými soupeři a je na prvním místě s impozantním
skóre 17:1. Podobně se vede i „B“ týmu, který je
rovněž s dvěma výhrami na prvním místě v I. třídě.
Dorost má letos postupové ambice a svou
soutěží prochází bez porážky. Dělí se o první
místo ve středočeské I. lize. Cílem pro náš dorost je
postup na Mistrovství ČR smíšených družstev 2018.
Starší žactvo je v nejvyšší středočeské soutěži
Kadet tour na průběžném 2. místě a bude usilovat o co nejlepší umístění mezi elitními kluby.

Kultura u nás i v okolí
Dobřichovické divadelní
slavnosti 2018
Naše Dobřichovická divadelní společnost letos
slaví desáté výročí svého založení. Největším
dárkem, který nás samotné nejvíce těší, je účast
na celostátní přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla v jihočeské Volyni pod
názvem Divadelní Piknik Volyně 2018. Tam jsme
se probojovali s komedií Peklo v hotelu Westminster. A ještě, a to nechci zakřiknout, možná
s pohádkou „Byl jednou jeden král“ vyjedeme na
největší divadelní svátek amatérských souborů
do Hronova. Takže slavit budeme hlavně hraním,
co víc si můžeme přát.
Pro vás, naše věrné i příležitostné diváky,
máme i letos připravenou pestrou nabídku divadelní a hudební zábavy. Dobřichovické divadelní
slavnosti v Dobřichovicích už dávno zdomácněly
a všichni herci a herečky, techničtí pracovníci
a režiséři, místní i přespolní, se již na další ročník
upřímně těšíme. Těšíme se na váš smích a potlesk,
které dávají smysl našemu počínání. Takže co nás
letos čeká?
První představení připravili naši hosté – divadelní spolek Rádobydivadlo Klapý. Vančurovo
Rozmarné léto v podání tohoto souboru bylo
nominováno na Jiráskův Hronov a získalo řadu
ocenění.
Do lázeňského maloměsta Krokovy Vary zavítá
potulný, mladý a šaramantní artista, kadeřavý kouzelník Arnoštek se svojí přítelkyní krásnou Annou.
A náhle je celé městečko vzhůru nohama. Pryč je klid
plovárenského mistra Antonína Důry, majora Huga
a kanovníka Rocha neboť Anna je vábí, a Kateřinu
Důrovou zase oslní bohémský Arnoštek. Ovšem
jsou to jen kratičké epizody v jejich jinak prázdném
životě. Nic nedopadne tak, jak si představovali,
a navíc jsou svému okolí jen pro smích. Ale to jim
v jejich ignorantství nevadí, a proto dál budou plkat
a pít, a Kateřina dál bude snít o šťastnějším životě.
Slovy Kateřiny: “ Jak je krásné býti kadeřavým“.
Představení v úpravě a režii Jaroslava Kodeše
můžete vidět 23. 6. ve 20 hodin.
V neděli 24. 6. toho bude hodně. Začínáme
už v 17 hod. koncerty „Tančírna“ Dobřichovické komorní filharmonie ZUŠ Dobřichovice
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Babytenis F. H. TK
Dobřichovice 2018
Pravidelné tréninkové zápasy jsou v našem
klubu velmi tradiční záležitostí. V letním
období se naši nejmenší schází téměř každý
víkend, aby mezi sebou změřili své síly. Díky
těmto zápasům mají dobrou průpravu na
oficiální turnaje, na kterých se potkají s hráči
z celé ČR. Teprve sedmiletý David Jedlička,
člen našeho klubu, se stal dne 17. dubna 2018
vítězem turnaje v Babytenisu v Liberci. Gratulujeme!!
fh
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Rozmarné léto divadelního spolku Rádobydivadlo Klapý
a dámské vokální skupiny Cabinet spolu s Tango
Jazz Bandem. Ve 20 hod. můžete ještě shlédnout
komedii Sex na vlnách našeho spřáteleného
souboru Tyl z Bakova nad Jizerou. Režie se ujal
Miloslav Masopust.
Moderátor noční show rádia VLNA se potřebuje zviditelnit, pozve do své show normální pár
padesátníků. Celou noční show poslouchají různí
lidé po celém městě, umírající, který má odpustit své bývalé lásce, zloděj a zlodějka při akci,

rocková (ne)stárnoucí hvězda a jeho fanynka,
majitel stripbaru a jedna za striptérek, a stěhováci, kteří právě stěhují manželku moderátora
k jejím rodičům.
Hudební zážitek, tentokrát z trochu jiného
„ranku“, vám 26. 6. ve 20 hod. přijede zprostředkovat country kapela Countrio z Hodonína.
Konec června zakončí náš soubor s představením Peklo v hotelu Westminster, v režii Petra Říhy,
které je od jeho premiéry už opravdu „vymaz-

Peklo v hotelu Westminster v režii Petra Říhy
lené“ a dotažené téměř k dokonalosti. Nenechte
si ujít úspěšnou komedii ve dnech 27. a 28. 6. ve
20 hod.
Drobná chybička v ubytovacím pořádku
rozpoutá v hotelu Westminster doslova „peklo“
a zkomplikuje plánované víkendové zálety.
Divadelní slavnosti budou pokračovat i v červenci, s novou premiérou, ale o tom zase až příště.
Máme pro vás přichystanou ještě jednu
lahůdku – a to vydání publikace o deseti letech
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Královský průvod 2018 – Pouť císaře Karla IV.
s korunovačními klenoty na Karlštejn
2. a 3. června 2018

Královský průvod bude první červnový víkend již
podvanácté, muzikál Noc na Karlštejně se letos
poprvé hraje pouze v sobotu.
Koně, rytíři, šermíři, prapory, bubny, trubači,
kočáry a povozy, poutníci v historických kostýmech,
turisti na kolech, koloběžkách, kejklíři, pouťoví
prodavači historických replik čehokoli, výrobci dřevěných mečíků, kuší či luků, předvádění řemesel,
rukodělné a výtvarné dílny pro kohokoli, dobový
a zábavný program v obcích na trase, vůně grilova-

ných pochoutek, nápoje všeho druhu, slunce, řeka
Berounka – ano, takto a jistě i mnoha více slovy
by se dala popsat atmosféra Královského průvodu
– pouť císaře Karla IV. s korunovačními klenoty na
Karlštejn.
Průvod má již třetí rok dvě části – průvod Karla
IV. putuje z Radotína na Karlštejn a poselstvo vévody
Štěpána II. Bavorského začne svoji cestu v Králově
Dvoře a na Karlštejně se přidá k císařskému
průvodu. Společné mají jen to, že trvají dva dny, roz-

dílný je program, který připravují
samotné obce na trase průvodu.
Přidat se můžete kdekoliv na
trase, v sobotu i v neděli, a stát se
součástí velkolepé události, která
navazuje na historickou tradici
vystavování královských korunovačních klenotů. Oba průvody
jdou přes 14 obcí a měst, a urazí
celkem 38 kilometrů, příležitostí,
kde se připojit, je tedy dost a dost.
Letošní osmičkový rok je také
výroční například pro založení
Karlovy univerzity, Nového města
pražského, a základní kámen
hradu Karlštejn byl také položen
v roce 1348. Zdá se, že osmičky
byly důležité pro český národ
i dávno před založením republiky.
Na přípravě letošního Královského průvodu se podílí spolky,
instituce i dobrovolníci. Pořadatelem je Město Dobřichovice ve
spolupráci se skupinou historického šermu Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností,
za podpory Středočeského kraje,
svazku obcí Region Dolní
Berounka (Černošice, Dobřichovice, Všenory, Lety, Řevnice,
Zadní a Hlásná Třebaň, Karlštejn,
Srbsko a Tetín), hradu Karlštejna,
městských částí Prahy – Radotína
a Zbraslavi, měst Beroun a Králův
Dvůr.
Vstupenky na muzikál Noc
na Karlštejně, který se hraje na
nádvoří zámku v Dobřichovicích
v sobotu 2. 6. v 21 hodin, jsou
v prodeji v Infocentru, nebo na
nádvoří od 20 hodin. V muzikálu uvidíte v roli císaře Václava
Vydru, dále Jana Rosáka, Petra
Jančaříka, Michaelu Noskovou,
Ondru Bábora, Adélu Červenkovou, Karla Krále, Alenku Říhovou,
Petra Říhu a další ochotníky
z DDS.
www.pruvodkarlaiv.cz

Dobřichovice
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DDS, která bude obsahovat průřez všech aktivit,
úspěchů, zážitků, hodně fotografií a vzpomínek od roku 2008 do roku 2017. Bude v prodeji
k zahájení divadelních slavností a věřte, že je na
co se těšit.
Na závěr mé osobní zamyšlení, proč hraji
amatérské divadlo. Baví mě být s lidmi kolem
divadla, jsou to teď už moji velcí kamarádi.
Jinak to ani nejde, zažíváme spolu hodně emocí,
můžeme se mít buď hodně rádi, nebo se rozejít.
V amatérském divadle nejsou žádné hranice,
zajímá mě být překvapována sama sebou a překonávat stud a trému. A také vyprávět příběhy
a léčit smíchem.
Pojďme si společně užít Dobřichovické divadelní slavnosti 2018!
Vstupné na všechna představení 180,- Kč.
Na celý večer v neděli 24. 6. je možné zakoupit
zvýhodněnou vstupenku na koncert Tančírna,
Cabinet s Tango Jazz Bandem a představení za
250,- Kč.
Kateřina Filla Věnečková

Swingová hudba roztančí
Dobřichovice
Letošní letní divadelní slavnosti pořádané
Dobřichovickou divadelní společností se
slavnostně otevřou v neděli 24. června 2018.
V 17.00 hodin se na nádvoří zámku Dobřichovice rozezní první tóny hudebního představení
s názvem „Swingová tančírna“. První polovina
tohoto koncertu bude patřit Dobřichovické
komorní filharmonii pod taktovkou dirigenta
Dušana Navaříka a sólistům pěveckého oddělení ZUŠ Dobřichovice. Malé zpěváky a zpěvačky podpoří svými hlasy dámy z vokální
skupiny Cabinet. Cabinet působí při DDS
a aktivně spolupracuje i na mnoha představeních ZUŠ Dobřichovice. Těšit se můžeme
na celou řadu krásných slavných melodií,
jakými jsou například Tam pod nebeskou bání,
Caravan, Chattanooga Choo Choo, Sumertime
a mnohé další.
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Dobřichovická
kultura v červnu
Výstavy
Křižovnický zámek, otevřeno
denně 10:00 – 18:00
FOTO 4+4 – fotografická výstava (od
7. do 30. června)
Hanáková, Feldeková, Zusková,
Kracíková/Havlena, Mlčoch, Rasl
a Pávíček. Absolventi FAMU fotografie
a ostatní.

Café galerie Bím
Od 17. května je otevřena výstava
dřevorytů Michaela Cihláře.
M. Cihlář se věnuje linorytu, knižním
ilustracím, návrhům bookletů CD (např.
Nerez, Jaromír Nohavica), plakátové
a známkové tvorbě. Vytvořil tapety
pro československou restauraci na
EXPO 92 v Seville. V roce 2006 ukončil
dlouholetou spolupráci se ZOO Praha,
pro kterou vytvořil kompletní grafickou
prezentaci.

Další kulturní akce
Sobota 2. června pod zámkem
Královský průvod
a Středověký den – Uvítání
císaře Karla IV.

Po krátké přestávce se na pódium vrátí
vokální skupina Cabinet a spolu s ní kapela
Tango Jazz Band, která navzdory svému názvu
nehraje tango, ale skladby aranžované ve stylu
chicagského dixielandu. K tanci i poslechu zahrají
a zazpívají další nestárnoucí melodie.
Doufáme, že vás taneční hudba zvedne ze
židlí a společně roztančíme celé nádvoří zámku.
E. Koblížková

Zveme vás na červnový
country koncert
V úterý 26. června od 20 hodin vystoupí v rámci
Dobřichovických divadelních slavností hodonínská skupina Countrio, která sebe sama na
webových stránkách představuje jako uskupení, jež se mj. zaměřuje na výchovné koncerty
pro základní a střední školy s programem, který
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představí hudbu country a bluegrass od vzniku
v USA až po formu, která se prezentuje u nás
v ČR.
Ten samý den dopoledne, v duchu výše
uvedeného, navštíví její výchovný koncert na
zámeckém nádvoří děti z místní mateřské školy.
Bude to tedy příležitost, aby se hudbou skupiny,
jejíž frontmanem je Lubomír Krobot, jeden
z mnoha členů slavné umělecké rodiny, pobavili
jak ti nejmenší, tak i večer jejich rodiče. Mnoha
místním není Countrio zcela neznámé, v Dobřichovicích bavilo již na řadě společenských
akcích. V nedávné minulosti si s nimi zahrál
i dobřichovický ochotník a někdejší politik
Petr Bendl. A protože jim to společně šlapalo,
přislíbil Petr, že si s Countriem jako host rád
zahraje i letos. Takže si stačí jen poznačit, úterý
26. června od 20,00 hod na zámeckém nádvoří
v Dobřichovicích.
JG

Program:
12:30 zahájení herold Beneš z Vartenberka
12:40 živá dobová hudba – Bakchus
13:00 Síla osudu – mysticko-šermířské
vystoupení Allgor
13:30 sokolnická ukázka – Falconia
13:45 živá dobová hudba – Bakchus
14:00 Africká pohádka – loutkové
divadlo
od 14:00 odpoledne s hasiči na louce pod
zámkem směrem k růžovým lavičkám
15:00 živá dobová hudba – Bakchus
15:20 Verbováníčko – rytířský výcvik pro
kluky a holky
16:00 vznešení umění lovu – Falkonia
16:45 Na dvoře Burgundském – taneční
vystoupení – Animata
17:00 Královský rytířský turnaj – Allgor
17:40 živá dobová hudba – Bakchus
18:00 uvítací ceremoniál – příjezd Karla IV.
19:00 živá dobová hudba – Bakchus
19: 30 Hadry a balady – tanec Animata
20:00 živá dobová hudba – Bakchus
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Sobota 2. června, ve 21:00
na nádvoří zámku
Muzikál Noc na Karlštejně
Předprodej vstupenek v Infocentru 350,a 250,- Kč

Sobota 16. června po celý den
pod zámkem
Food Festival – všechny
chutě světa
Doprovodný program

Středa 6. června v 19:30
v restauraci Panská Zahrada
Tango v Panské Zahradě

Sobota 23. června, 8:00-12:00
u zámku pod lípou
Farmářské trhy

Petr Nouzovský (violoncello), letošní
nositel Classic Prague Awards a Ladislav
Horák (akordeon, bandoneon)
v programu Vivat tango – nejlepší
nahrávka roku 2014 v New Yorku
a taneční pár Bailemos.
Restaurace nabídne speciální
argentinské menu a víno. Rezervace:
226 230 930 nebo obchod@
panskazahrada.cz

Pořádá Město Dobřichovice

Čtvrtek 7. června v 18:00, na
zámku
Vernisáž fotografické
výstavy FOTO 4+4

Sobota 23. června ve 23.00
v karlickém kostele sv. Martina
a Prokopa
Svatojánská noc – slavnost
„Letního slunovratu“

Hanáková, Feldeková, Zusková,
Kracíková, Havlena, Mlčoch, Rasl
a Pávíček.
Absolventi FAMU fotografie a ostatní.
Na úvod zahraje: kytaristka Zuzana
Dumková

Sobota 9. června 8:00-12:00,
u zámku pod lípou
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice

Sobota 9. června v 17:07 (čas
je přizpůsoben autobusu)
v karlickém kostele sv. Martina
a sv. Prokopa
Sborový koncert –
Foerstrovo komorní
pěvecké sdružení
Spoluúčinkuje Leoš Čepický – housle
sbormistr Jaroslav Brych (P. Koronthály,
B. Martinů, A. Tučapský, J. Málek aj.)

Pátek 15. června 16:00
a v 17:30, v zámku
Vítání nových občánků
Pořádá Město Dobřichovice

Sobota 23. června ve 20:00 na
zámku
Dobřichovické divadelní
slavnosti DDS – zahájení
Vančurovo Rozmarné léto – divadelní
spolek Rádobydivadlo Klapý

„Na svatého Jana, jsou dny délka sama“
účinkuje soubor LUDUS MUSICUS,
připravil František Běhounek

Neděle 24. června v 17:00 a ve
20:00 na zámku - DDS
17:00 Tančírna – Dobřichovické
komorní filharmonie, ZUŠ Dobřichovice
a dámská vokální skupina Cabinet spolu
s Tango Jazz Band.
20:00 Sex na vlnách – soubor Tyl
z Bakova nad Jizerou

Úterý 26. června ve 20:00 na
zámku - DDS
Country kapela Countrio z Hodonína

Středa 27. června a čtvrtek 28.
června ve 20:00 na zámku DDS
Peklo v hotelu Westminster v režii
Petra Říhy

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815

Kulturní akce spolku Náruč v Modrém
domečku na náměstí Jiřího z Poděbrad 3,
Řevnice. www.os.naruc.cz. Otevírací doba galerie
i kavárny je v úterý- sobota 9-19 hodin, v neděli
10-17 hodin, v pondělí je zavřeno.
Kino Řevnice duben 2018
(více na www.kinorevnice.cz)
pá 1. června / 17:30 Neuvěřitelný příběh
o obrovské hrušce
20:00 Solo
so 2. června / 16:00 Solo
20:00 Gauguin
st 6. června / 20:00 Scream for me Sarajevo
pá 8. června / 17:30 Solo
20:00 Debbie a její parťačky
so 9. června / 16:00 Pat a Mat znovu v akci
20:00 Psí ostrov
st 13. června / 20:00 Hastrman
pá 15. června / 17:30 Pat a Mat znovu v akci
20:00 Ghost Stories
so 16. června / 16:00 Příšerky z vesmíru
20:00 Máš ji!
st 20. června / 20:00 Teheránská Tabu
pá 22. června / 17:30 Jurský svět: Zánik říše
20:00 Jsem božská
so 23. června / 16:00 Pat a Mat znovu v akci
20:00 Jurský svět: Zánik říše
st 27. června / 20:00 Escobar
pá 29. června / 17:30 Jurský svět: Zánik říše
20:00 Sicario 2
so 30. června / 16:00 Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Ema
20:00 Láska bez bariér
st 4. července / 20:00 Jurský svět: Zánik říše
čt 5. července / 20:00 Psí ostrov
pá 6. července / 20:00 Manžel na zkoušku
so 7. července / 16:00 Antman
20:00 Než přišla bouře

ČERNOŠICE
Velký a tradiční svátek jazzu se opět koná ve
dne 23. – 27. května v Černošicích. Krátce
před uzávěrkou jsme dostali plakát, který rádi
otiskujeme.
vk

MNÍŠEK POD BRDY
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
9. 6. 2018 od 10:00 – 10. 6. 2018 do 15:00
Státní zámek Mníšek pod Brdy
RYTÍŘSKÝ DEN V ZAHRADĚ
9. 6. 2018 od 10:00 do 16:00
Státní zámek Mníšek pod Brdy pořádá dětský den
se šermíři
ČTVRTÝ TVOŘIVÝ TRH
16. 6. 2018 od 08:00 do 15:00
Navštivte již čtvrtý Tvořivý trh v Mníšku pod Brdy,
tentokráte na náměstí F. X. Svobody.
MNÍŠECKÝ FESTIVAL VÍNA
23. – 24. 6. 2018 začátek od 09:00
Již tradiční festival vína Vám nabídne ochutnávku
vín a bohatý kulturní program
BALADA PRO BANDITU
23. 6. 2018 od 20:00 do 23:00
Státní zámek Mníšek pod Brdy – Mníšek pod Brdy
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AQUACONSULT, spol. s r.o.
pitné – odpadní - průmyslové vody
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice
Nabízíme volná pracovní místa:

Obsluha čistírny odpadních vod Dobřichovice
Rozsah úvazku:
pracovní doba 8 h denně, pondělí až pátek
Náplň práce:
	kontrola, obsluha a údržba všech strojů
a zařízení (zaškolení provedeme)
Požadujeme:
	spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost,
manuální zručnost a dobrou fyzickou kondici
řidičský průkaz skupiny B výhodou
vzdělání technického směru výhodou
Vyhláška 50/1978 Sb. výhodou

Nabízíme:
	zajímavou práci ve stabilní společnosti (25
let na trhu)
dobré platové podmínky
	zaměstnanecké výhody (stravné, telefon,
možnost ubytování aj.)
Nástup dle dohody.
V případě zájmu zašlete svůj životopis na
e-mail voda@aquaconsult.cz nebo nás
kontaktujte na tel: 251 642 213 linka 303
nebo 304 (Ing. Z. Vlček)
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Mlsní sousedé z Dobřichovic
Den otevřených dveří, lednic a láhví 15.–17. 6. 2018

Znáte ten, jak se ve tři ráno potká sommelier, bankéř a herec?
Ne, není to vtip, ale začátek příběhu, na jehož konci je otevření
obchůdku „Víno a lahůdky od sousedů“.
Možná to nebylo přesně ve tři hodiny ráno, vzpomíná herec Jakub
Chromeček, ale právě s bankéřem Radimem Synkem vymýšleli
jak v Dobřichovicích udělat ten nejlepší krámek s vínem a delikatesami a do cesty jim přišel, jak jinak, než s láhví v ruce nový
soused sommeliér David Kuchař. A tak vznikli noví Sousedé
2018.
Jaká byla, Radime, ta úplně první myšlenka?
Že jsme příliš mlsní, abychom pili špatné víno a příliš pohodlní,
abychom za kvalitou stále dojížděli z Dobřichovic do Prahy.
Chtěli jsme tady mít vinařskou oázu kam bychom mohli kdykoli
zajít a pořídit prvotřídní víno za cenu, která není nesmyslně přestřelená.
Takže něco jako vinotéku nebo sklípek?
Od začátku jsme měli v hlavě to, že všechno co tam bude, nám
musí chutnat a postupně se nám z toho začal klubat spíše takový
vesnický koloniál ve francouzském stylu. Místo, kam si zajdete
nejen pro dobré víno, ale i pro voňavý sýr, šťavnatou klobásku,
jitrnici, jemnou šunku, čerstvou zeleninu nebo čerstvého tuňáka
na sashimi. Šlo taky o kvalitu potravin, nechtěli jsme už chodit do
velkých obchodů a zkoumat, co je a co není kvalitní. Chtěli jsme
se prostě a jednoduše dobře najíst a napít.
Davide, ty jako sommeliér jsi asi měl hlavní slovo ohledně vína.
Z vlastních zkušeností vím, že víno nejde prodávat jako housky
na krámě. Při správném párování vína a pokrmu totiž zažijete
dotek naprosté dokonalosti. Je to podobné, jako když vezmete
vejce, mouku, máslo a cukr – tedy zcela běžné ingredience. Ale
smíchejte je ve správném poměru a vykouzlíte dort. Jde o to, aby
jste neskončili jako pejsek a kočička a i proto tu jsme.
Kluci, jak tedy prodávat víno jinak?
Chceme mít co nejširší nabídku špičkových vín, ale zákazník
si pak mezi všemi těmi lahvemi může připadat lehce ztracený.
A tady přicházejí k užitku naše zkušenosti a fakt, že každé víno,
které nabízíme, jsme ochutnali. Nejenže díky tomu dokážeme
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zákazníkovi poradit, ale především mu pomáháme tříbit jeho
chutě. A vzdělávání u vína má tu nejpříjemnější podobu – ochutnávky. Při nich chceme spolu s našimi zákazníky objevovat nové
kombinace a prochutnávat se k cíli. Tedy aby každý zákazník našel
ke každému jídlu tu pravou lahev. Chceme být v Dobřichovicích
jedničkou přes vína – šířkou nabídky, kvalitou i poradenstvím.
A co „lahůdky“ z názvu vašeho podniku?
U nich nechceme objevovat Ameriku, protože tam hraje hlavní
roli jediné – čerstvost. Každý čtvrtek dostáváme zásilku přímo
z moře vylovených ryb – pražem, lososů či tuňáků. Záleží, co
se podaří ulovit. Každý pátek navážíme čerstvá kuřata, králíky
a kachny. Středa je zase dnem, kdy nám naši farmáři přiváží prvotřídní hovězí a vepřové maso. Veškeré maso prodáváme vakuované, a díky tomu vydrží déle čerstvé i bez použití chemie. Přes
týden nám ještě vozí každý den čerstvé pečivo, mléko, máslo...
najdete u nás skoro všechno.
Nabízíte tedy docela široký sortiment?
Chceme zůstat malou vesnickou prodejnou se sousedskou atmosférou, a proto nenakupujeme kvanta zboží jako supermarket.
Naši zákazníci pak mají jistotu, že každý týden u nás najdou pouze
čerstvé a kvalitní potraviny. Prostě takový sousedský nákup, při
kterém víte, u koho a co nakupujete.
A co vlastně znamená 15. – 17. 6. 2018 den otevřených dveří,
lednic a vín?
Vlastně jde o takové naše malé lokální farmářské trhy. Tři dny
bude k dispozici většina našeho zboží k ochutnání od vína přes
sýry až po uzeniny či kávu. Chceme tak všem, kdo bude mít chuť,
dát možnost vyzkoušet rozdíl kvalitních potravin, ukázat párování vína s jídlem a v neposlední řadě samozřejmě bude probíhat
i degustace. Tímto všechny srdečně zveme!
Ještě nakonec mi řekněte, jak to vlastně celé funguje, tenhle
tryptich bankéř, herec, sommeliér?
(Smích) Přeci skvěle. Jakub je kreativní, David hlídá vína, Radim je
přes finance a dohromady ? Dohromady milujeme všechno dobré.

Víno a lahůdky od sousedů, Vítova 8, Dobřichovice, 25229
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Pronájem zámecké
vinotéky v Dobřichovicích
Město Dobřichovice zveřejnilo záměr
podpronájmu vinotéky
na dobřichovickém zámku.
Prostor je ve střední a východní části sklepení,
je zde elektrický proud, voda a kanalizace.
Pronájem za účelem provozování vinotéky,
vinárny a drobného občerstvení je vypsán
na 3 roky a předpokládaný minimální nájem
za rok je 135 000,- Kč.
Nabídky se budou posuzovat nejen podle
nabídnuté výše nájmu, ale také podle
plánovaného využití.
Bližší informace získáte na
Městském úřadu Dobřichovice.

TAXI – Biskup

Oktavia Combi, 19,90 Kč za km
na letiště 680,- Kč, do centra 520,- Kč
objednávky 602 207 476 – J. Biskup, Černošice

Základní škola Dobřichovice hledá účetní
Nástup od 1. září 2018.
Informace u ředitele školy, tel. 257711149,
e-mail: stejskal@zsdobrichovice.cz
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

www.dobrichovicketrhy.cz

Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
150
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

č í s l a

Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812

t e l e f o n n í

před zámkem
sobota 9. a 23. června od 8 do 12 hodin

Městská policie
724−060620 nebo 605−255450

D ů l e ž i t á

Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává město Dobřichovice, IČ 241181,
se sídlem Vítova ul. 61, 252 29 Dobřichovice.
Informační list je periodickým tiskem
města Dobřichovice. Vychází 1x měsíčně
a je rozšiřován zdarma do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
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